THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
THỰC TẬP SINH GIẢNG DẠY TẠI GIA VIỆT 2020
1. Tổng quan
Gia Viet Internship Program 2020 là một cơ hội thực tập tuyệt vời cho sinh viên và cử
nhân vừa tốt nghiệp có đam mê giảng dạy tiếng Anh. Chương trình chào đón tất cả
các ứng viên chuyên ngành Sư phạm Anh, các ngành có liên quan Tiếng Anh, cũng
như những ứng viên từ các ngành khác có mong muốn tham gia giảng dạy tiếng Anh
sau khi tốt nghiệp. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài 04 tháng (dự kiến từ cuối tháng
03/2020 đến cuối tháng 06/2020)
2. Lợi ích khi tham gia chương trình
- Trau dồi và phát huy kiến thức và kĩ năng giảng dạy
- Được tham gia vào khóa đào tạo về lý thuyết giảng dạy miễn phí
- Được quan sát và hướng dẫn bởi những giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm
- Có cơ hội nhận được phí hỗ trợ tham gia hàng tháng (khi tham gia giảng dạy các
lớp phụ đạo tại Trung tâm)
- Có cơ hội được ưu tiên tuyển dụng tại Gia Việt sau khi chương trình kết thúc
3. Yêu cầu khi tham dự chương trình
- Sinh viên và tân cử nhân các ngành tiếng Anh*, ưu tiên cho các bạn sinh viên năm
ba và năm tư (*Các ngành gồm: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Biên-Phiên
dịch tiếng Anh)
- Tân cử nhân từ các ngành khác với khả năng tiếng Anh lưu loát
- Tiếng Anh thành thạo (chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc cao hơn; các ứng viên chưa có
chứng chỉ ngoại ngữ sẽ tham gia một bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ tại Trung tâm
Gia Việt)
- Có mong muốn giảng dạy tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ
- Ứng viên nên, nhưng không bắt buộc, có kinh nghiệm liên quan đến giảng dạy
4. Chi tiết đăng ký và thông tin liên hệ
- Đăng ký tại http://bit.ly/2v6GsTU (deadline sẽ được thông báo trong thời
gian sớm nhất trên fanpage Gia Viet Careers and Training)
Nếu có thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email
giaviet.internship.prog@gmail.com hoặc (+84) 706 583 630 (gặp Nhật Anh)

